Boccia-suksess i Mossehallen

DUELL: Tor André Kjenner Johansen (til venstre) og Egil Olsen er landets to beste klasse 4spillere og møttes selvsagt i helgens teppeboccia-stevne i Mossehallen. Foto: Helge Kjøniksen
Av Helge Kjøniksen
Publisert: 10. september 2018, kl. 11:09
I helgen har Moss BTK arrangert et stort stevne i norgesserien, og som vanlig når Egil Olsen
sitter bak roret blir det en suksess.
Egentlig skulle årets siste individuelle bocciastevne i norgesserien gått av stabelen i
Trondheim, men der oppe måtte arrangørklubben melde pass.
– Når de ikke kunne så tenkte vi at vi kunne slå til, og da gjorde vi det, sier Egil Olsen som er
leder for Moss boccia og teppecurling klubb.
129 spillere var påmeldt til helgens stevne, hvor både juniorer og seniorer deltok.
– Totalt har det blitt spilt i 11 klasser og det virker som om alle har storkost seg. Det har
i hvert fall gått på skinner for vår del, sier Olsen.

Duellanter
Én som definitivt koste seg var Tor André Kjenner Johansen som representerer Bærumklubben Helios.– Ja, dette har vært et veldig fint arrangement. Det har vært ryddig og
ordentlig hele veien, kommenterte Kjenner Johansen etter en gruppsepillseier – mot nettopp
Egil Olsen.

KAST: Tor André Kjenner Johansen viste solid spill, da han satte på plass Egil Olsen.
– Egil klarte seg bra han, men i dag var jeg best. I hvert fall i denne kampen, fortsatte
Kjenner Johansen med et smil.
Og det er ikke første gangen han og Olsen har knivet om de viktige poengene. De siste ti
årene har Kjenner Johansen vunnet norgesserien i klasse fire, mens Olsen har tatt sølvet. Også
i NM-sammenheng har de vist solid styrke.
– De ti siste årene har jeg blitt norgesmester sju ganger, sier Kjenner Johansen – som også kan
skilte med å være nordisk mester.
– Også har det blitt et par titler på meg i den samme perioden, men jeg blir som regel
nummer to bak Tor André repliserer Olsen.

Satser på NM-gull
For det er ikke bare snakk om å vinne kamper når Moss BTK inviterer til stevne.
– Det er klart at miljø også er viktig, og vi har det veldig fint sammen. Men jeg skal ikke
stikke under stol at det er noen vinnerskaller blant oss også, innrømmer Olsen.
Egil Olsen var selvfølgelig stevneleder under helgens arrangement og styrte skuta trygt i land.
Som leder for Moss BTK har han også flere arrangementer på programmet.
– Vi skal selvfølgelig være med å arrangere Sa-Fre-Mo-lekene i februar neste år, også har vi
søkt om å få arrangere et nytt stevne i norgesserien. Det blir forhåpentlig i september neste år,
bekrefter Olsen.Men før den tid skal det også spilles NM-runder rundt om i landet.

– Jeg får spisse formen til det, så jeg får satt Kjenner Johansen på plass, avslutter Egil
Olsen.

KAST: Tor André Kjenner Johansen viste solid spill, da han satte på plass Egil Olsen. Foto:
Helge Kjøniksen

Kontroll: Det er ikke bare ute på banen Egil Olsen viser styrke, med stålkontroll loste han
ogsp helgens stevne trygt i land. Foto: Helge Kjøniksen

